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EXTERNE VERSLAGGEVING VAN FINANCIËLE CONCERNS

door Dick van Offeren
(Universitair Docent Externe verslaggeving, Universiteit van Amsterdam)

Inleiding

In Nederland is per 1 januari 1990 het structuurbeleid geliberaliseerd. Voor het onderwerp
van dit artikel betekent dit, dat sinds die tijd banken en verzekeringsmaatschappijen in één
concern mogen worden ondergebracht. De vraag die toen opkwam is, of een dergelijk
financieel concern een geconsolideerde jaarrekening zou moeten opstellen, of dat consolidatie
van twee verschillende bedrijfstypen zou leiden ‘tot strijdigheid met het inzicht’. Wat is
gebleven, is dat de verschillende activiteiten in juridisch gescheiden rechtspersonen dienen te
worden ondergebracht. Verschillende instellingen houden toezicht op de verschillende
activiteiten. Zo is De Nederlandsche Bank toezichthouder voor banken; de
Verzekeringskamer is toezichthouder voor verzekeringsmaatschappijen. Als er sprake is van
gelijkwaardigheid in de activiteiten in het financiële concern, dan treden de Nederlandsche
Bank en de Verzekeringskamer samen op als toezichthouder. Banken moeten maandelijks
(geheime) verslagstaten deponeren bij de Nederlandsche Bank. Verzekeringsmaatschappijen
deponeren jaarlijks verslagstaten bij de Verzekeringskamer. Als daartoe aanleiding bestaat,
geeft de toezichthouder aanwijzingen voor het te voeren beleid. De wettelijke voorschriften
met betrekking tot de externe verslaggeving zijn per activiteit geregeld. Voor de externe
verslaggeving voor financiële concerns zijn geen afzonderlijke wettelijke bepalingen
geformuleerd.

Deze bijdrage gaat in op de externe verslaggeving van financiële concerns. Om het kader te
schetsen worden eerst de bestaande verslaggevingsregels besproken. Daarna komt de praktijk
van de externe verslaggeving aan bod. Tot besluit wordt de vraag opgeworpen of de
jaarrekening van een financieel concern wel het inzicht in vermogen en resultaat verschaft.
Dit artikel beperkt zich tot de situatie in Nederland. De reden voor deze beperking is, dat in
ontwikkelde economieën op de één of andere manier toezicht wordt uitgeoefend op
ondernemingen uit de financiële sector. Dit toezicht is overal (net) iets anders georganiseerd.
Het toezicht heeft invloed op de externe verslaggeving. Daarom verschillen de gepubliceerde
jaarrekeningen van financiële concerns in de onderscheiden landen té zeer om algemeen
geldende uitspraken te kunnen doen.

Wettelijke bepalingen en richtlijnen voor de externe verslaggeving

De wettelijke bepalingen van de externe verslaggeving van banken en
verzekeringsmaatschappijen zijn ondergebracht in twee afzonderlijke afdelingen van Boek 2,
titel 9: De jaarrekening en het jaarverslag. Dit zijn:
· Afdeling 14: Bepalingen voor banken en
· Afdeling 15: Bepalingen voor verzekeringsmaatschappijen.
Een afdeling die het financiële concern omvat, bestaat niet. De praktische oplossing is dat
financiële concerns die primair het bankbedrijf uitoefenen, en daarbij ook het
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verzekeringsbedrijf, primair de bepalingen voor banken uit afdeling 14 volgen. Financiële
concerns die voornamelijk verzekeraar zijn, met aanvullende bankactiviteiten, volgen de
bepalingen voor verzekeringsmaatschappijen van afdeling 15. Voor de verslaggeving van
gemengde financiële concerns hebben de Nederlandse Vereniging van Banken en het
Verbond voor Verzekeraars een advies uitgebracht. In dat advies worden afzonderlijke
modellen voorgesteld voor de balans en de winst- en verliesrekening waarin duidelijk
elementen van de modellen voor banken respectievelijk verzekeringsmaatschappijen zijn te
onderkennen. Duidelijker gezegd: de twee modellen zijn als het ware “in elkaar geschoven”.

Kenmerkende bankenposten in dat model zijn:
· Beleggingen en bancaire kredietverlening (Balans-actief);
· Toevertrouwde gelden (Balans-passief);
· Toevoeging aan het fonds voor algemene bankrisico’s (winst- en verliesrekening).

Kenmerkende posten van het verzekeringsbedrijf in dat model zijn:
· Depots bij (her)verzekeraars (Balans-actief);
· Verzekeringstechnische voorzieningen (Balans-passief);
· Technische lasten verzekeringsbedrijf (winst- en verliesrekening).

De inkomstenbronnen van het bankbedrijf en voor het verzekeringsbedrijf zijn sterk
verschillend:
· de bank behaalt zijn inkomsten uit het renteverschil tussen ontvangen rente uit hoofde van

kredietverlening en betaalde rente over toevertrouwde gelden;
· de verzekeraar boekt premies en opbrengsten uit beleggingen als inkomsten.

De regelgeving voor de externe verslaggeving is te vinden in de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Richtlijn 605:
Verzekeringsmaatschappijen geeft in 56 pagina’s aanbevelingen en stellige uitspraken voor de
verslaggeving van verzekeringsmaatschappijen. Voor banken en voor financiële concerns is
geen Richtlijn ontwikkeld.

De praktijk van de externe verslaggeving

Het jaarrapport van de ING-Groep (1997) is gekozen als illustratief voorbeeld voor de externe
verslaggeving van een financieel concern. Andere financiële concerns zijn bijvoorbeeld
Achmea, Fortis en Reaal. Allereerst valt natuurlijk de omvang van het ING-rapport op. Met
143 genummerde pagina’s behoort dit rapport tot de omvangrijkste in Nederland. ING
verspreidt ook een cd-rom met daarop een verkorte versie van het jaarrapport, interviews met
de leden van de Raad van Bestuur en multimediale informatie over ING.
In het Voorwoord Raad van Bestuur wordt sterk de nadruk gelegd op het geïntegreerde
karakter van de financiële dienstverlening. Gesteld wordt dat ING zich onderscheidt door haar
geïntegreerde financiële dienstverlening en dat dit concept waarbij klanten een volledig
assortiment producten op het gebied van bankieren, verzekeren en vermogensbeheer krijgen
aangeboden, duidelijk aanslaat op de particuliere en zakelijke markt. In het voorwoord wordt
nergens afzonderlijk ingegaan op de bank- of verzekeringsactiviteiten. De Raad van Bestuur
presenteert de ING als een echt financieel conglomeraat.
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In het onderdeel Profiel ING en selectie van merknamen komen de verschillende activiteiten
tot hun recht. De bankactiviteit is onder 15 miljoen Nederlanders bekend als de Postbank;
Nationale Nederlanden is de verzekeraar voor ‘wat er ook gebeurt’. In dit verband zijn ook te
noemen de grote acquisities in 1997:
· de Belgische Bank Brussel Lambert (BBL) en
· Equitable of Iowa Companies, een Amerikaanse levensverzekeringsmaatschappij.
Ook hier spreekt weer duidelijk de geïntegreerde visie: overname van een grote bank en van
een grote verzekeringsmaatschappij.

In het overzicht Vijf jaar kerncijfers komen de afzonderlijke delen van de Groep naar voren.
De baten van de bancaire activiteiten zijn ƒ 14,1 mld.; die van de verzekeringsactiviteiten ƒ
46,1 mld. De verzekeringsbaten zijn dus 3,3 maal zo hoog als de baten van de bank. Als we
kijken naar resultaat voor belastingen ontstaat het volgende beeld:
· bankenresultaat: ƒ 2,8 mld.;
· verzekeringsresultaat: ƒ 2,9 mld.
Hier is de verzekeringsactiviteit nog maar 1,04 maal zo hoog als die van de bankactiviteit.
Uit oogpunt van Externe verslaggeving kan nu de vraag worden opgeworpen of de bank een
veel hogere marge realiseert dan het verzekeringsbedrijf?
Als we de marge voor dit doel omschrijven als winst vóór belasting gedeeld door totaal baten,
dan is de marge voor:
· de bank: 2,8/14,1 = 19,9% en
· de verzekeraar: 2,9/46,1= 6,3%.
Rekenkundig realiseert de bank een marge die 3,2 maal hoger is dan de verzekeraar. Echter,
een bank boekt ingelegde middelen als mutatie in de balanspost crediteuren, terwijl een
levensverzekeraar vergelijkbare ontvangsten boekt als bate (ontvangen premie). Conclusie,
het begrip bate is voor een bank en een verzekeringsmaatschappij een begrip met een geheel
verschillende betekenis. Alle kengetallen waarin ‘baten’ op een of andere manier van invloed
zijn, zijn daarom onvergelijkbaar voor een bank en een verzekeringsmaatschappij.

Terzijde merk ik wel op dat ING erin slaagt de resultaten nagenoeg gelijk te verdelen over de
bank en het verzekeringsbedrijf: ƒ 2,8 mld. respectievelijk ƒ 2,9 mld. Deze verdeling vinden
we ook in het diagram op pagina 17 van het jaarrapport gepresenteerd.

De verdeling van het personeel is ook interessant. Aantallen werkzame personen zijn bij de:
· bankenactiviteit: 38.961 en
· verzekeringsactiviteiten: 25.201
Gemeten naar deze maatstaf is de bank 1,5 maal groter dan de verzekeraar.
Salaris, pensioen en sociale lasten per medewerker bedragen voor de:
· bankenactiviteit: ƒ 140.000 en
· verzekeringsactiviteiten: ƒ 87.000.
De medewerker bij de bank verdient derhalve gemiddeld 61% meer dan een
verzekeringsmedewerker.

Hierboven is reeds vastgesteld dat het resultaat van de bank en de verzekeraar elkaar niet veel
ontlopen. Het resultaat voor belastingen per medewerker verschilt wel degelijk.
· Resultaat per medewerker bankbedrijf: ƒ 72.000;
· Resultaat per medewerker verzekeringsbedrijf: ƒ 116.000
Een verzekeringsmedewerker realiseert derhalve 61% meer resultaat dan een
bankmedewerker.
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Als we bovenstaande gegevens in een tabel samenvatten komen de verschillen duidelijk naar
voren.

Tabel 1: Bank- en verzekeringsactiviteit van ING-Groep naar zes kenmerken vergeleken
Kenmerk Bankactiviteit Verzekeringsactiviteit
Baten ƒ 14,1 mld ƒ 46,1 mld
Resultaat voor belasting ƒ 2,8 mld ƒ 2,9 mld
Resultaat als percentage van
de baten

19,9% 6,3%

Totaal personeel 38.961 25.201
Salarissen c.a. per
medewerker

ƒ 140.000 ƒ 87.000

Resultaat per medewerker ƒ 72.000 ƒ 116.000

De tabel illustreert volgens mij duidelijk, dat de verschillen tussen de bancaire en de
verzekeringsactiviteit veeleer groter dan kleiner zijn dan de overeenkomsten.

De geconsolideerde balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht met de daarbij
behorende toelichting, zijn gepubliceerd op de pagina’s 62 tot en met 100 van het ING-
jaarrapport 1997. Op de pagina’s 101 tot en met 113 zijn de verzekeringsactiviteiten en
bancaire activiteiten nader toegelicht op basis van de wettelijke modellen en specificaties. Op
pagina 101 merkt ING op, dat door het toepassen van de wettelijk voorgeschreven modellen
de verstrekte informatie niet altijd geheel aansluit op de cijfers van het geconsolideerde
overzicht.

Ter illustratie hiervan dienen de volgende drie overzichten. Het eerste overzicht geeft de
geconsolideerde winst- en verliesrekening tot aan het resultaat voor belastingen. Daarna
volgen de winst- en verliesrekeningen voor het bankbedrijf en het verzekeringsbedrijf,
eveneens tot aan het resultaat voor belastingen. Van sommige geconsolideerde posten geeft de
winst- en verliesrekening van bijvoorbeeld het bankbedrijf alleen maar een andere
specificatie. Het duidelijkste voorbeeld hiervan is de geconsolideerde post Renteresultaat
bancaire activiteiten van ƒ 8,3 mld, die wordt gesplitst in een post rentebaten (ƒ 23,6 mld) en
een post rentelasten (ƒ 15,4 mld). Andere posten zijn in het geheel niet of slechts gedeeltelijk
met elkaar in verband te brengen.
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Overzicht 1: Structuur van de winst- en verliesrekening geconsolideerd tot en met Resultaat
voor belastingen (ING-1997, alle bedragen in ƒ mld, door afronding ontstaan geringe
verschillen in de totalen)

Post Geconsolideerd
Premie-inkomen 31,6
Opbrengst beleggingen verzekeringsactiviteiten 13,7
Renteresultaat bancaire activiteiten 8,3
Provisies 3,9
Overige baten 2,5
Totale baten 60,2
Verzekeringstechnische lasten 35,4
Overige rentelasten 1,0
Salarissen, pensioen- en sociale lasten 7,7
Waardeveranderingen vorderingen bankbedrijf 0,8
Toevoeging aan het Fonds voor algemene
bankrisico’s

0,2

Overige lasten 9,3
Totaal lasten 54,5
Dividend op eigen aandelen 0,0
Resultaat voor belastingen 5,6

Overzicht 2: Structuur van de winst- en verliesrekening bancaire activiteiten tot en met
Resultaat voor belastingen (ING-1997, alle bedragen in ƒ mld, door afronding
ontstaan geringe verschillen in de totalen)

Post Bank
Rentebaten 23,7
Rentelasten 15,4
Rente 8,3
Opbrengst uit effecten en deelnemingen 0,0
Provisiebaten 4,5
Provisielasten 0,8
Provisie 3,6
Resultaat uit financiële transactie 1,5
Overige baten 0,5
Overig inkomen 5,8
Baten 14,1
Personeelskosten 5,5
Andere beheerskosten 4,2

9,6
Afschrijvingen 0,6
Bedrijfslasten 10,3
Waardeveranderingen van vorderingen 0,8
Toevoeging aan het Fonds voor algemene
bankrisico’s

0,2

Lasten 11,3
Resultaat voor belastingen 2,8
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Overzicht 3: Structuur van de winst- en verliesrekening verzekeringsactiviteiten tot en met
Resultaat voor belastingen (ING-1997, alle bedragen in ƒ mld, door afronding
ontstaan geringe verschillen in de totalen)

Post Verzekeringsactiviteit
Resultaat technische rekening
levensverzekering

1,3

Resultaat technische rekening
schadeverzekering

0,6

1,9
Opbrengsten uit beleggingen 14,0
Beleggingslasten 1,8
Toegerekende opbrengst uit beleggingen
overgeboekt naar technische rekeningen

-11,6

Andere baten 0,5
Andere lasten 0,0
Resultaat voor belastingen 2,9

Hierboven is de opmerking van ING aangehaald dat de verstrekte informatie per activiteit
“niet altijd geheel aansluit op de cijfers van het geconsolideerde overzicht”. Naar mijn mening
kan dit beter worden gelezen dat de cijfers per activiteit in het geheel niet aansluiten op de
geconsolideerde cijfers. Een wat andere woordvolgorde met vergaande consequenties voor de
betekenis. De vraag die resteert is of gebruikers van jaarrekeningen zich nog een oordeel
kunnen vormen over het vermogen en resultaat van de onderneming. Daarover gaat de laatste
paragraaf.

Verschaft de jaarrekening het inzicht?

In artikel 2:362 lid 1 BW is het doel van de jaarrekening omschreven als het verschaffen van
inzicht in vermogen en resultaat volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als
aanvaardbaar worden beschouwd. Gebruikers van jaarrekeningen moeten zich een
verantwoord oordeel kunnen vormen over de grootte en samenstelling van vermogen en
resultaat.
Het zal dan zo zijn dat een complexe onderneming een complexe jaarrekening opstelt. Een
financieel concern is een complexe onderneming, omdat ten minste twee1 duidelijk
verschillende typologieën van ondernemingen zijn samengebracht. Verschillende
ondernemingstypologieën hebben verschillen in het primair proces, in de structuur van baten
en lasten en ook in het rendement- en risicoprofiel. De vraag is of het inzicht erbij is gebaat
dat er een geconsolideerde jaarrekening van een dergelijk complex concern wordt opgesteld.
Het alternatief zou kunnen zijn een vennootschappelijke jaarrekening met in de toelichting
uitgebreide gesegmenteerde informatie. Een vennootschappelijke jaarrekening is
noodzakelijk, omdat daarin de juridische relatie tussen de aandeelhouders en de rechtspersoon
                                               
1 Gesteld kan worden dat binnen de verzekeringsactiviteiten het levensverzekeringsbedrijf zodanig
verschilt van het schadeverzekeringsbedrijf met betrekking tot het primair proces, de structuur van baten en
lasten en het rendement- en risicoprofiel, dat er sprake is van drie verschillende typologieën van ondernemingen
binnen één financieel concern.
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tot uitdrukking wordt gebracht. Uitgebreide gesegmenteerde informatie is naar mijn mening
noodzakelijk, omdat daarin het primair proces, de structuur van baten en lasten en ook het
rendement- en risicoprofiel van de verschillende bedrijfsactiviteiten kan worden
gepresenteerd. De vennootschappelijke balans heeft als de twee belangrijkste posten onder de
financiële vaste activa:
· deelnemingen in groepsmaatschappijen-bankbedrijf en
· deelnemingen in groepsmaatschappijen-verzekeringsbedrijf.
De vennootschappelijke winst- en verliesrekening heeft dan als voornaamste posten:
· resultaten deelnemingen in groepsmaatschappijen-bankbedrijf en
· resultaten deelnemingen in groepsmaatschappijen-verzekeringsbedrijf.

Als vorm voor de gesegmenteerde informatieverstrekking denk ik aan de voorschriften van
Afdeling 14 en 15 van Boek 2 titel 9. In het geval dat financiële concern naast de bancaire en
assurantieactiviteiten nog andere activiteiten uitoefent, kan op overeenkomstige wijze (dus
naar bedrijfsactiviteit gesegmenteerd) informatie worden verschaft.

De gebruiker mist dan inderdaad een geconsolideerde jaarrekening. Onderzoek moet
uitwijzen of een geconsolideerd overzicht van activiteiten uit twee of meer verschillende
typologieën wel bijdraagt tot het ‘inzicht’. De gebruiker krijgt in het hierboven geformuleerde
voorstel inzicht in de grootte en samenstelling van het vennootschappelijk vermogen en
resultaat, en ook inzicht in de grootte en samenstelling van het vermogen en resultaat van de
verschillende bedrijfsactiviteiten. Op deze wijze zou de gebruiker dan jaarrekeningen van
financiële concerns, naar primaire bedrijfsactiviteit, de structuur van baten en lasten en het
rendement- en risicoprofiel onderling kunnen vergelijken en beoordelen.


